
4. Ha 93-hoz hozzáadok egy számot, 15-öt kapok. 
93 + x = 15 

x = 15 — 93 
x = —78 

5. Ha 54-ből 18-at elveszek, ugyanannyit kapok', mintha 
egy ismeretlen számhoz 5-öt hozzáadnék. 

54 — 18 = x + 5 
54 — 18—5 = x 

31 = x 
III. Összefoglalás. Miről tanultunk a mai órán? Mi az egyen-

let? Milyen számok szerepelnek az egyenletben? Hogy hívjuk 
azt az értéket, amely az egyenletet kielégíti? Milyen egyenletek 
vannak? Melyikről tanulunk? Mikor nem változik az egyenlő-
ség? Stb. 

IV. Házi feladat kijelölése. 
Krix Márton 

Természettan 
Tábla és fanuláfüzef a fizikatanításban 

A gyakorló iskola látogatói mindig érdeklődéssel és kíván-
csisággal forgatják tanulóink füzeteit, gyakran hosszabb időre 
kölcsön is kérnek közülük egyeteegyet. A tanárjelölteknek is 
nem legkisebb problémája a helyes táblahasználat, ami a tanu-
lók füzetének képét kívánja meghatározni. 

Ez a felmerült szükséglet keltette életre a földrajzban Ken-
doff Károly kartársunk földrajzi vázlatait, valamint Jeges Sán-
dor gyakorló polg. isk. tanár természetrajzi rajzfüzetét. Ez az 
oka annak, hogy szükségét érezzük a tábla és tanulófüzet fizi-
kai használatának megbeszélését is, miután ebbien a tárgykörben 
is nagy a bizonytalanság, e téren. 

»Kisérleteztető fizikatanítás« c. könyvemben röviden vázol-
tam egyéni felfogásomat a tábla és tanulófüzet használatáról. 
De úgy látom, hogy e kérdés bővebb megvilágítására van szük-
ség, ami azután egységesebbé tegye a tábla és füzet használatát 
a fizikában. 

Bizonyos, hogy minden szónál többet érne, ha a tanárjelöl-
teknek, vagy a probléma iránt érdeklődő kartársainknak már 
kész, a fizika egész polgári iskolai anyagát felölelő mintalapo-
kat nyújtanánk. Folyóiratunk terjedelme ezt természetszerűleg 
nem engedi meg. Ez a tanárjelöltek használatára szánt gyűjte-
mény most van sajtó alatt. Itt csak arra szorítkozhatunk, hogy 
megbeszéljük a fizikai vázlatok célját, enmek alapján a vázlatok 
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aliyagát és terjedelmét, valamint a kivitel módját a tanár és a 
tanuló részérői. 

Valamikor a tábla volt minden a fizikában. Helyettesítette 
az eszközöket ós a fizika lényegét tevő kísérleteket. Ez volt á 
fizika úgynevezett »kréta—szivacs« korszaka. Kényszerhelyze-
tekben ma is találkozunk vele olyan iskoláknál, ahol a fizikai 
szertár hiányos, vagy teljesen hiányzik. Ilyenkor mindenesetre-
többet ér a semminél, de vitán, felül áll, hogy a rajzok az eszkö-
zöket és jelenségeket csak nagyon tökéletlenül pótolhatják. Hi-
szen a három, illetve az időt is tekintetbe véve, a négy dimen-
ziót a kétdimenziós rajzzal akarjuk helyettesíteni. Ez csak an-
nak mond eleget, aki magát az ¡eszközt, vagy kísérletet már látta.. 
A tér és idő két méretben való erőszakolt ismertetése olyan, 
mintha egy gyermeknek, aki soha nem látott és nem ízlelt még 
ananászt, lerajzolunk egyet és színes bőbeszédűséggel leírjuk 
színét, illatát, zamatát. Tudjuk, hogy egy órai ilyen tárgyalás-
nál többet érne, ha helyette egy falatot kezébe nyomhatnánk a 
gyereknek. 

A tanulófüzet nem mindig volt szoros kapcsolatban a tanár 
táblájával; élete, használata attól gyakran független volt. Ezt a 
szerepét ma is megtaláljuk a főiskolákon, ahol az a tanulófüzet 
feladata, hogy könyvek, vagy kész jegyzet hiányában a tanár-
előadását Lehetőleg híven megőrizze. Ennek az emléknek a hatá-
sa alatt a kezdő tanár azt kívánja, hogy a gyermek tankönyvé-
ben úgyis meglévő szabályok, leírások, törvények ott legyenek 
a tanuló füzetében, s ezért ¡ezeket vagy előírja a táblára, vagy 
pedig lediktálja. Néha azért teszi ezt a tanár, mert felfogása 
nem egyezik a tankönyv írójának felfogásával, azt helytelennek, 
vagy hiányosnak érzi (ebből az okból magyarázható a könyv 
szövegében való törlések rendszere is!). 

Egy kultuszminiszteri rendelet igen helyesen megtiltotta az 
ilyen természetű jegyzeteknek a középfokú iskolákban való hasz-
nálatát, ami azonban nem jelenti azt, hogy ¡ezt mindéin tanár be 
is tartja. Sokan ma is nagy buzgalommal diktálják a tanulóknak 
a magukfogalmazta tételeket, amelyek más szavakkal és nem 
kevésbbé rosszul a gyermekek tankönyvében is benne vannak. 

íme, mindjárt reábükkantunk egy negatívumra, mi ne akar-
jon lenni a tanulófüzet: a tankönyv helyettesítője. Hiszen a tan-
könyveket kiváló szakférfiak (tudós és pedagógus egyszemély-
ben) írják, s ugyanilyenek bírálják el, adható-e a gyermekek 
kezébe vagy sem. 

Mindenesetre ezen a téren is vannak hibák, de ezeknek 
vizsgálata mostani célunktól messze vezetne. Csak annyit kívá-
nunk erre vonatkozólag megjegyezni, hogy senki sem tud olyan 
tankönyvet írni, amely minden tanár egyéni felfogásának és kí-
vánalmainak megfeleljen. Okosan használva minden tankönyv 
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lehet jó és a könyv szerepét nem ismerve, azt ellenségnek te-
kintve, rossz. 

Ma már, Crüger óta, az eszköz és a kísérlet, vagyis maga 
a természeti jelenség a fizikatanítás alapja és nem a tanár táb-
lája, vagy a tanuló füzete. 

Mi keresnivalója van tehát még mindig a fizika teremben, 
vagy mondjuk általánosabban, a fizika-órán a táblának? 

Ezzel szorosan összefügg a másik kérdés: ha a tanuló fü-
zete nem szolgálhatja a tanár minden tankönyvtől eltérő egyéni 
felfogását, nem lehet, nem szabad egy elő nem írt tankönyv sze-
repét játszania, mi legyen a tartalma? 

Tábla és füzet közelebb kerültek egymáshoz. Az említett 
változott helyzet és korlátok kényszerítették ki, hogy a füzet 
azt tartalmazza, amit a tanár , táblája mutat. Ez a korlátozás 
pontosabban mutatja meg a követendő utat is. 

Egy-egy jelenség megfigyeltetésére a fizikában sokszor több; 
anyagfelhasználásában és összeállításában különböző kísérget al-
kalmas. Ezek közül a tanár mindig azt választja, ami szertárá-
ban rendelkezésére áll. A tankönyv viszont az összes lehető be-
mutatási módok közül csak egyet-kettőt említhet fel. Emiatt 
kísérletünk gyakran nem egyezik a tankönyv kísérletével; így 
a tanulónak két szék között kell leülnie. Amit látott, nincs meg 
a könyvében, ami a könyvében van, azt nem látta. Melyiket rög-
zítse emlékezetében? Mindenesetre azt, amit maga is tapasz-
talt, vagy látott. Erre az emlékezetre számíthatunk is külső se-
gítség nélkül, ha csak a következő órán vesszük számba. De 
tapasztalhattuk, ha hosszabb időről van szó, mint a fizikai fe-
jezet összefoglalása, vagy még inkább az évvégi összefoglalás, 
a látott és olvasott kísérleti összeállítás lelkében összezavaro-
dik és inkább az olvasott, tehát kevésbbé átértett kísérlet nyo-
mul előtérbe (mert ez van előtte), mint a tapasztalt. Ebből za-
varok támadnak egyrészt a tanuló fogalmaiban, másrészt a ta-
nár és tanuló egymást-megértésébén. A tanárnak gyakorlottabb 
emlékezete van és az egyéni kísérleteire gondol, a tanuló az 
éppen átolvasottra, s ebből a birkózásból a gyengébb tanuló 
kerül ki majdnem mindig vesztesként. 

Tábla és tanulófüzet első feladata tehát megrögzíteni azo-
kat a kísérleteket és eszközöket, amelyek a könyvtől eltérőek, 
de a tanuló többoldalú szemlélete alapján értékesebbek a csu-
pán olvasottakénál. 

A tankönyvekben a szöveg az uralkodó, a rajz, ábra a mel-
lékes, a kísérő motívum. Ennek nagyrészt a klisék drágasága, 
ezzel együtt a tankönyvek ára az oka. Sokkal olcsóbb a nyom-
tatott szöveg, mint a rajz. Pedig a szöveg és a rajz áttekinthe-
tősége között óriási különbség van. Vegyük fel az esetet, hogy 
a tanuló évvégén ismétel. Betű- és szóképeket lát, a szó mögé 
el kell képzelnie a tárgyakat és fogalmakat, figyelmét erőltet-
ne kell. A gyermek fiigyelme pedig sokkal könnyebben fárad 
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ki, mint egy felnőtté. A tanuló gyermek körül még ott van egy~ 
csomó olyan momentum, amelyet a családban szokásos álsóbb-
rendűsége folytán kizárni nem tud. Ha a szülő van ilyesmivel 
elfogjlalva, egyszerűen rászól gyermekére: »hallgass«. De a gyer-
mek ezt nem teheti. Kénytelen eltűrni, hogy amíg ő lelkét a; 
fizika rejtelmei felé igyekszik lekötni, a mama pöröl a papával,, 
szomszéddal, vagy valamelyik másik gyermekével. A gondolat 
elsiklik, csak betűket, szókat lát és hadar. Az ilyen tanulás kö-
vetkezménye nagy lelki kifáradás, szavak értelmetlen zűrzavara,, 
rossz felelet, bukás. 

A rajz közvetlenebbül idézi fel a tárgyakát, mint a betűk-
ből összeállított szó. Hiszen az ősi írásmód is azért volt köny-
nyebhen érthető még másnyelvű emberek részére is, mert köz-
vetítő eszköz nélkül a fogalmakat két méretre korlátozva magá-
val a fogalom képével adta. Mi a munka egysége? Tessék leírni 
a definíciót, s tessék ehelyett lerajzolni egy méterrudat és egy 
kilogrammos súlyt. Az előbbinél a szöveget olvasva még erőltet-
nünk kell, hogy a szó mögött a mértékeket is lássuk, míg emitt, 
jól-rosszul, magukat a mértékegységeket látjuk. A szöveget csak 
a magyar tanuló fogja megérteni, a rajzot bármely nemzetiségű, 
fizikát tanult gyermek. A szövegből egy pillanatban a tanuló-
csak egy-egy betűcsoportot tud áttekinteni, míg a rajzot együtt, 
egyszerre appercipiálja. 

Tábla és füzet második feladata tehát a lényeget, megta-
nulnivaló gerincet a jobban és könnyebben áttekinthető meg-
felelő rajzok segélyével rögzíteni, a tankönyvek ábraszegény-
ségét pótolni. 

A tankönyvek egyik hibája a tanulás szempontjából a bár 
szabatos, de nagy szóbőség. Mondatai, még a leglényegesebbek, 
is, nyelvi és szakszempontból kifogástalanul szabatosak. így 
is kell ennek lennie, innen tanuljuk világosan és szabatosan ki-
fejezni gondolatainkat, innen kell efelé a cél felé törnie a tanu-
lónak is. De tanulásnál, főleg ismétlésnél nagy teher a sok-sok 
szó; egy csonkamondat, ¡egy vezérszó sokszor elég ahhoz, hogy 
a gondolatsort emlékezetünkbe idézze. Hányszor alkalmazzuk 
az életben azt a memóriát segítő módot, hogy egy-egy vezér-
szóval jelöljük az egyes részek tartalmát, s az így kapott ge-
rinc (slágvortok) köré csoportosítjuk hozzájuk fűződő gondolat-
sorainkat. Ilyen váz nyújtását nem kívánhatjuk a tanköjnyvtől, 
hanem ezeknek rögzítésében a táblának és füzetnek kell átven-
niök a szerepet. 

Ebből következik, hogy táblán és füzetben kerülni kell a 
hosszadalmas szövegeket, számcsoportokat. Ezeknek csak ak-
kor van helyük, ha a tanuló a maga kísérleteit és kísérleti ered-
ményéit írja le. Viszont akkor ezeknek benn kell lenniük feltét-
lenül a füzetben. 

Figyeljük meg az 1. és 2.. ábrát. Tanítás előtt egy tanár-
jelöltnek ajánlottam az 1. ábrán látható rajzot táblai rajznak. 
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és felírásnak. Miért, miért nem, a tanítás után a tábla képe 
azonos volt a 2. ábrával. A 2, 4 és 6 mkg munka különböző el-
végzési lehetőségeit mutató számcsoportok pár hónap múlva 
igen keveset fognak mondani a tanulóknak; elmosódik, mert 
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1. ábra 
nem szerepel rajta, a munka fogalma. Rajzainak szerkezeti 
hibájuk is van. A 6, 3, 2 és 1 kg képét azonos nagyságú tégla-
lapokkal ábrázolta, a méterrúd képét pedig rosszul adja vissza 
a 6 részre beosztott keskeny téglalap. 

.162 



Tábla és füzet tehát három dolgot tartalmazzon: 1. egyes 
emlékeztető szavakat, rövid mondatokat, 2. szerkezeti rajzokat, 
3. jelenségek lefolyását. 

A szerkezeti rajzok körébe nemcsak gépszerkezetek tar-
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2. ábra 
toznak, hanem egyszerű vázlatok is, mint pl. a súlypontidomok 
(lásd: 6. ábrát). A szerkezeti rajzok és folyamatok ábrázolásai 
igen alkalmasak arra, hogy a lényeget vázlatszerűen kiemeljék. 

Folyamatok ábrázolása a legnehezebb, miután az idő érzé-
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keltetése a rajzokban csak képLetes lehet. Egyszerűbb esetek-
ben szaggatott és folytonos vonal váltogatásával, a mozgás irá-
nyát jelző nyilakkal, összetettebb esetekben az egyes fázisokat 
mutató ismétlődő alaptémájú rajz-sorozatokkal érzékeltethetjük 
(lásd az ábrákon a biztos egyensúlyi helyzet rajzát, a hőmérő 
töltését és beosztását). 
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3. ábra 

Milyen legyen táblai rajzaink kivitele? Ez a kérdés szoro-
san összefügg azzal a követelménnyel, amelyet a tanulók füzet-
rajzával szemben támasztunk. 

Ha táblai rajzunkat körző-vonalzóval készítjük el, ugyanezt 
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kell megkövetelni tanulóinktól is és ha magunk megelégszünk 
táblai rajzunkban a szabadkézi vázolással, nem követelhetünk 
egyebet a tanulóktól sem. A tanár mindig elől járjon a példá-
val és ne a tanuló mögött. 
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5. ábra 

ábrázo-Vajjon hát a vonalzó-körzővel, vagy 
lássál készítse tanár és tanuló a rajzokat? 

Legtöbb esetben a rajzeszközök használata sok időt rabol 
el a tanártól. Tessék csak a 4. ábra képét tanítás közben ily-
módon elkészíteni. A rendelkezésünkre álló 50 percből (igazá-
ban annyi se) legkevesebb 15 percet vesz el a rajz. Sokan úgy 
segítenek ezen a bajon, hogy a rajzot óra előtt készítik el, s a 
tanulónak adott pillanatban meg kell kezdenie a másolást. Nem 
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tartom szerencsés megoldásnak. A tanulók legnagyobb része, 
látva a telerajzolt táblát, nem tudja hol és hogyan kezdje, foly-
tassa a másolást. A tanár türelmetlen, ég benne a továbbhaladás 
vágya, sürgeti tanulóit, akikbén az a ki nem mondott vád har-
sog, elrontva belső, lelki harmóniáját, hogy »könnyű neked siet-
tetni, amikor te ¡ugyanazt kényelmesen, senkitől sem sürgetve 
rajzoltad a táblára.« Ezenkívül a kész anyagot látva maga előtt, 
elvész az az illúziója, hogy a tárgyalt anyag elvégzésében neki 
más szerepe volna, mint a tanár zsarnoki akaratának való en-
gedelmesség. Ha a rajz a tanítás folyamán kerül elő a tanulók 
felcsillanó ráeszmélése nyomán, azt természetesnek, magából 
kivetítettnek érzi. Nem olyan idegen tőle, mint egy nélküle elő-
re kiagyalt, kicirkaLmazott vázlat. Jó és termékeny a rajzunk 
akkor, ha a látott, tanult dolgok vázolására nézve a tanulók ad-
nak tanácsokat. Hiszen úgyis módunk van ügyesen a magunk 
akaratát és előre elképzelt tervezetét a gyermekre erőltetni. De 
legjobb rajz az, amely a pillanat hatása alatt a tanár és tanuló 
lelkében egyaránt találja gyökerét. Bevallom, hogy többéves 
tapasztalatom és megrögzített rajzaim dacára tanítás közben 
sokszor olyan ábrákat vetek a táblára, amelyre még soha nem 
gondoltam, de az anyag megbeszélése közben célszerűnek és 
szükségesnek látszott nekem és tanítványaimnak. — Ne rajzol-
junk tehát előre a táblára! 

De a tanuló is, ha rajzeszközöket használ, igen lassan ké-
szül el a kívánt rajzzal. Pedig amíg a tanuló rajzol, addig hiába 
magyarázunk, hiába kérdezgetünk. 40 tanuló közül 3—4 figyel 
reánk félfüllel, a többire nézve szavunk elveszett. Figyeljük 
csak meg, hogy a tanulók rajzmunkája közben felvetett kérdé-
sünkre hányan felelnek! A tanár nagyobb intelligenciájánál fog-
va képes arra, hogy rajzolás közben magyarázzon vagy kérdez-
zen, de a még fejletlen tanuló nem képes egyszerre kettős szel-
lemi munkát végezni, amely kettő közül nem a rajz a könnyebb! 

Ez ¡a körülmény teszi szükségessé, hogy ha rajzunkat ma-
gyarázattal kívánjuk egybefűzni, |nem szabad megengedni a ta-
nulók egyidejű rajzát, s éppenúgy ha a tanuló rajzol, nem sza-
bad magyarázattal, vagy kérdésekkel elfoglaltsága közbien za-
varni. 

A gondos tábla- és füzetrajz óra alatti elvégzése sok időt 
vesz el, tehát ez esetben nem marad más hátra, mint vagy az 
egész évre előírt tananyag ¡egyes részeit kihagyni, vagy pedig 
minden anyagrészletből egy lehetséges minimumot adni. 

Ez pedig veszélyes, miért az iskolafaj nívóját szállítja le, 
még pedig nem a lényeg, a fizika kedvéért, hanem egy idegen 
terület, a rajz miatt. Semmiiesetre sem nyugodhatunk bele abba, 
hogy a fizikai ismereteket a rajzért, tetszetős tábláért és füze-
tekért, tehát mellékes külsőségekért elejtsük, s csak annyit 
hyujtsunk, mint amennyit egy általánosain mindenkire kötelező, 
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tehát nívóban alsóbb fokot képviselő nyolc osztályos, vagy 
csak hat osztályos elemi iskola nyújthat. 

Történtek próbálkozások már olyan irányban is, hogy a 
szükséges anyagterjedelem mellett a tanulók füzetei is tetszetős 
alakot mutassanak. Még pedig olyan módon, hogy a tanulók 
délutánra külön berendeltettek a rajzok elkészítésére. Bizonyára 
felesleges hosszasabban fejtegetni, hogy ez a Rendtartásba üt-
közik s így nem követhető út. 

Miért hát a táblarajz és tanulófüzetek tökéletességére tö-
rekvő, a fizikai ismereteket is sokszor elhanyagoló törekvés a 
tanároknál? Az a régmúlt időkből emlékezetben maradt ta-
pasztalat, hogy a munkával túlzsúfolt felügyelő hatóság, mely-
nek tagjai nem egyszer csak névrői ismerték a didaktikát, meg-
látogatva egyes iskolákat, éppen csak bekukkantott egyes órák-
ra, főképpen a füzeteket nézte át, s ebből mondott a tanárról 
megfelebbezhetetlen Ítéletet. Észre kell vennünk, hogy ezek az 
idők már elmúltak, s a mai felügyeleti rendszer ellenőrző kö-
zegei miközülünk való kiváló tanári egyéniségek, akiket nem 
szédít el az üres külsőség. A belső tartalmat keresik és bizony 
meg is látják, ha esetleg a belénkgyökeredzett (udvariasság mi-
att ki sem mondják ítéletüket. Sőt mindnyájunkban az a gyanú 
ébred, hogy minél hibátlanabb és tökéletesebb az ilyen külső-
ség, annál kevesebb lényeg van mögötte. 

Menteni lehetne még a rajz előnyére és a fizika hátrányára 
történő ilyen eljárást azzal, hogy inkább keveset, de azt alapo-
san. Ez helyes elv. De amíg Tanterv és Utasítás erre nem ad 
engedélyt, s nem lesz ez az elv általánosan kötelező minden 
középfokú iskolafajra, addig a polgári iskolai tanárnak tiszta 
lelkiismerettel be kell számolnia a tanári testület előtt, elvé-
gezte-e az előírt tananyagot, s be kell számolnia a nagy nyil-
vánosság előtt, nem tette-e méltatlanná a polgári iskolát a kö-
zépfokú iskolák közé való sorolásra. 

Éppen az a belátás tehát, hogy a fizika lényege a jelenség 
maga és nem a rajz, vagy kép, szabja meg a helyes, követendő 
irányt. Ott, ahol nem jelént időveszteséget a rajzeszközök hasz-
nálata, ám vegye elő a tanuló. De törekedjünk arra, hogy ma-
igunk a krétával, a tanuló a ceruzával tanuljon meg szabadon 
bánni. 

A fizikát tanuló gyermek már harmadik éve tanul úgyneve-
zett szabadkézi rajzot. Sajnos, a szabadkézi rajz szokásos ki-
vitele nem felel meg az egyes tantárgyak azon kívánalmának, 
hogy a gyermek röviden, pár vonással tudja a formákat vissza-
adni. A szabadkézi rajzok órákig tartó pepecselés, kínlódás, 
szálkázás, és radírozás ¡után kerülnek olyan állapotba, hogy 
rajzkiállításra méltók legyenek. A rajzban használt »vázlat-
könyvek« nem vázlatokat tartalmaznak, hanem a rajzlapon kí-
nos gonddal kifésült formák azonos módszerrel, azaz kisebb 
formában. Szerencsés az olyan testület, ahol á tanulók »vázlat-
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füzete« valóban »vázlatokat,« tartalmaz, tehát a síkbeli és tér-
beli formáknak', tárgyaknak egy-egy vonással való rögzítését. 
Az sem baj, ha kezdetben a kávédaráló inkább mozsárnak lát-
szik. De örülök, ha egy gyermek füzetében azt látom, hogy a 
rosszul meglátott formák, tökéletlenül vezetett ceruza miként 
fejlődnek, tökéletesednek'. 

Elismerem, hogy ez az út nehéz, hiszen nem egyszer hall-
hatjuk tanárjelöltektől, sőt már régen működő tanároktól, hogy 
rajzolni egyáltalán nem tudnak. Bátran állítom, hogy annyit, 
amennyit tárgyunk ¡okos mérséklettel kíván, mindenki tud raj-
zolni, csak némi önbizalomra, és gyakorlatra van szükség. Aki-
nek ebbeli készségé kevés, vegye elő a mintát, s próbálgassa a 
táblán, mint ahogy tanárjelöltjeink is tanítás előtt néha órákig 
rajzolgatnak a táblára, míg végül sikerül a dolog. 

A tanulók között is nagy különbségeket fogunk találni a 
rajzkészséget tekintve. Az egyéni kisebb-nagyobbfokú tökéletlen-
séget csak úgy tudnánk kizárni, ha kész mintalapokat kellene 
lemásolniok. Erre bizonyára senki nem gondol. 

Nem kevés bosszúságot okoz a tanárnak az, hogy a tanuló 
lemásolja ugyan a táblai rajzot, és felírást, de a tábla-füzetlap 
és ábráik között igen nagy az aránytalanság. Világosabban szól-
va, ami rajz az én táblámnak 1/8-a, az a tanuló füzetében a 
lapnak 1/5-e. Hát ezen nem csodálkozunk mi, akik hétről-hétre 
látjnk, hogy ennek fordítottja, ami lényegében egy, még intel-
ligens embernél sem megy. Kezébe kapja a tanárjelölt a tábla-
rajz-képét kicsinyben, s amikor azt a táblára veti, a gyermek! 
hibáit fedezhetjük fel — nagyban. 

Ezen csak az segítene, ha a tanuló négyzetes beosztású 
füzetbe (u.n. kockás-füzet) rajzolna s a tábla is megfelelő 
arányban volna beosztva. Ez azonban megint időpazarlást jelen-
tene, mert a tanuló ¡először a táblán számolná meg, hány vonal 
hosszúságú az inga képe, azután a maga füzetében számolgatná 
rajzolás előtt még a vonalak számát. 

A »kockás« füzet ellen szól az a körülmény is, hogy a kék 
vonalak' sűrű hálózata elmossa az írás és rajz vonalait, azokat 
zavarja. Tapasztalatom szerint a teljesen sima füzetlapokra 
írt és rajzólt anyag sokkal zavartalanabbul áttekinthető. Hogy 
mégis némi segítséget nyujtsunk a sokszor szükséges vízszintes 
és függőleges vonal, illetve irány betartására, kötelezővé tesszük 
négyzetes beosztású sorvezetőnek a füzetbe való helyezését. Ezt 
vagy készen vett sorvezetőből vágják ki a tanulók, vagy iegy 
ilyen beosztású számtan-füzet lapját vonalazzák meg tintával 
és helyezik a lap alá. 

Hogyan használjuk a színes krétát és ceruzát? Diszkréten. 
Ne legyen mindenáron erőszakolt. Mert megint odajutunk, hogy 
a lényeg, a szerkezet, vagy jelenség fölött a külsőségek meg-
figyelésére nevelünk. Ha a hőmérőcsőben lévő higanyt ezüstszí-
nűre festetjük, az egy év múlva éppúgy nevezhető higanynak; 
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mint ezüstnek, ónnak, cinknek stb. Ellenben ha krétafehér, vagy 
ceruzafeketével jelöltük és melléje írtuk, hogy higany, senki és 
soha nem fogja másnak gondolni. A színeket, de ezekből is csak 
keveset, akkor kell használnunk, ha valami két-három lényeges 
dolgot ki kell emelnünk, pl. az emelőknél a tehérk'art kékjkjel, 
az erőkart pirossal (más szín is jó lesz!). Minél gyakrabban 
változtatjuk a színeket, minél színdúsabbak a rajzok, annál ke-
vesebbét fognak mondani, nem emelkednek ki kellő erővel. A 
iritkán használt színes irón jobban kiemeli a lényeget. A tűz, 
a mozgató erő jelzésére legalkalmasabb az aktív piros szín. A 
fénytanban sárgával rajzoljuk a fénysugarat s narancsszí,ufniel, 
barnával, vagy más közelálló színnel a visszavert, vagy meg-
tört fénysugár-részietet. 

A fizikatanításban követett táblahásználatomat és a tanulók-
nak a tábla hatására keletkezett rajzait mutatom be mellékel-
ten. Nem állítom, hogy ez az egyedüli helyes mód, dé felfogá-
somnak ezek felelnek meg legjobban. 

A 4-ik ábra mutatja a hőmérőről szóló tétel táblarajzát, a 
hőmérőcső töltését, az alapfokok meghatározását, az alaptávol-
ság beosztását. Szín fehér, a tűz sárgával kevert piros. Az egész 
szabadkézi rögtönzött vázlat, lépésenkint tanári demonstráció-
val kísérve (töltés, fagypont, forráspont-meghatározás, beosz-
tás). Legszívesebben kihagynám a Reaumur-féle beosztást és á 
Celsius-beosztással való összehasonlítást, miután ezzel manap-
ság már a legritkább esetben találkozunk. Némi jelentősége 
csak történeti okokból van. A Fahrenheit-beosztás fontosabb, 
miután a művelt népek majdnem nagyobb része e szerint iga-
zodik (angolok). 

A 3-ik ábra ¡olyan tanüló füzetét mutatja, aki az órán egy 
darab papirosra vázolja fel a táblarajzot, majd otthon körző és 
vonalzóval másolja be füzetébe. Ezt nem tiltom, de nemi is kö-
vetelem meg. Amíg rajzát ¡elkészíti, bár tapasztalatom szerint 
e munka ¡alatt keveset, de gondol a fizikára is. A vonalzó és 
körző használata dacára az arányokban sok hiba látható. Az így 
rajzoló tanulóknál fordul elő, hogy bár nem hiányzott az órák-
ról, füzetében üres lapok vanjnak. Diáktermészet, magunk is 
így voltunk vele, hogy csak az órát megelőző napon vettük elő 
a könyvet, vagy füzetet. Ö is így tett. De dolga olyan sok volt, 
hogy a lerajzolásra idő nem jutott. Fő, hogy megvan. Majd a 
jövő órára. Akkor sem lehet. S mikor a tanár a füzetet meg-
nézi, lukakat talál. Mert csak az utolsóra futotta az időből. 

Az 5-ik ábra ¡olyan tanuló füzetét mutatja, aki az órán köz-
vetlenül füzetébe rajzol. Bizony a vonalak sem kifogástalanok. 
De a maga vonalait megérti és meg tudja magyarázni. A 6-ik 
ábra is egy szabadkézzel vázoló tanuló füzetlapját mutatja. 

Pár szóval bemutatom, hogyan vezetem és ellenőrzöm a 
fizikai rajzokat. 

1.) Felírjuk az óra számát. 
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Mindegyik tanuló ambicionálja, hogy kérdésemre, hanya-
dik óra, felelni tudjon. Ezzel elérem azt, hogy óra előtt füzeté-
be betekint, s így akarva — nem akarva ismétel. 

2.) Felírjuk a keltezést. 
Sok rejtett céllal indokolhatnánk. Rend, időbe kapcsolódás, 

önmagunk ellenőrzése; bevallom, főcélom, hogy a keltezés he-
lyes írását begyakorolják tanulóink'. 

3.) A tanítási tétel címe. 
Ez sorrendben nem mindig a harmadik. Néha a tétel tár-

gyalása, tapasztalatok számbavétele megelőzi (lásd: Kísérletez-
tető fizikatanítás). 

Itt említem meg a kezdő tanároknak azt a hibáját, hogy 
táblafelírásukban sokszor formai hibát követnek el. Pl. a cím: 
»Az elektromosáram fényhatása.« A tábla közepére írják a kez-
dő .»Az«-t, s az egész cím jobbra kilóg a falra. Holott úgy kell 
kezdeni az írást, hogy az »áram.« szó á betűje kerüljön körül-
belül középre. 

4.) A rögzítő.rajzok szabadkézi vázlatok. 
.5.) Tanári rajzolás és vele kapcsolt magyarázat esetén a 

tanulók nem rajzolnak. 
6.) A tanulók rajzolása és írása alatt nem rajzolok, nem 

kérdezgetek, hanem közöttük járva a munkát ellenőrzöm, segí-
tek ;és figyelmeztetek egyeseket, a kivitel gondosságára, szép-
ségére adok tanácsokat. 

.7.) Há rajzunkát a tanítás folyamán ki kell egészítenünk 
és emiatt jobbra, balra, fent vagy lent még helyre van szüksé-
günk, erre előre figyelmeztetjük megfelelő módon a tanulókat. 

8.) Időnkint, legalább 2 hetenkint a tanulók füzeteit be-
szedjük és gondosan áttekintve javítunk, figyelmeztetünk, di-
csérünk'. Lássa a tanuló, hogy munkájával törődünk. 

Kisebb formai kérdések, vájjon a tanuló füzetének lapjai 
keretezettek legyenek, vagy se; mindkét oldalra írjon vagy raj-
zoljon, vagy. pedig csak az egyikre ? Részben ízlés, részben 
pénz dolga. Mindenesetre a csínra, tisztaságra nevelni kell, de 
anélkül, hogy felesleges teherré váljon. 

; Minden óra előtt tekintsük át a tapasztalatainkból Jeszürt 
táblarajz mását, de ezt ne tegyük tanítványaink előtt, mert ez-
zel iazt a gondolatot ébresztjük bennük, hogy nem vagyunk 
biztosak dolgunkban. 

. A táblai félírás, rajz és füzet még ezekkel sincsen kime-
rítve. Sok kérdés van még, ami e körben megvitatásra és meg-
figyelésre, tanulmányozásra szorul. Arra kell törekednünk, hogy 
ezzel is a gyermeki lélek egészséges és lehetséges fejlődését 
szolgáljuk. E téren is össze kell egyeztetnünk egymással a gyer-
mek lelki tulajdonságait a mi célt világosan látó felnőtt gon-
dolkodásunkkal és a tanár — tanulói viszony lehetséges össz-
hangba való hozatalára kell törekednünk. 

Matzkó Gyula 
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